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 2018תוצאות סקר ארגון המדבירים 
 רך וכתב: טל ויינברגע

 :כללי
 .בישראל מדבירים 1626ל  1/3/18הסקר נשלח באמצעות מסרונים בתאריך 

מכלל  10% -מהמקבלים שהם כ 11.5%מדבירים ) 173השיבו לסקר  מדבירים. 1508הסקר התקבל ע"י 
                                    .(המדבירים בעלי רישיונות ההדברה התקפים בישראל

 

 לצפייה בסקר. כאןלחץ 
 

 ראשון:חלק 
 

 להלן הנושאים: .אותם מתכוון וועד הארגון לקדםבחלק הראשון של הסקר הוצגו עשרה נושאים 
 לימודיים העשרה ימי ארגון .1
 בגובה עבודה, ראשונה עזרה: הכשרות ארגון .2
 ארגון חברי שאינם מדבירים על יתרון ובעלי אמינים, כמקצועיים המדבירים ארגון חברי מיתוג .3
 החדש החוק תקנות בניסוח המדבירים של האינטרסים ייצוג .4
 מקומיות רשויות במכרזי הגיוניים בלתי קריטריונים והסרת אפליה מניעת .5
 מומלץ הדברה מחירון בניית .6
 ...אזהרה מדבקות, ביצוע יומני: אחידים טפסים עריכת .7
 רשמי עבודה נוהל בניית .8
 לחוק בניגוד הדברה תכשירי במכירת טיפול .9

 הדברה רישיונות לבעלי המשך לימודי תכנית בניית .10
 

 .2018עד כמה חשוב להם שארגון המדבירים יפעל לקידומו בשנת  ,לגבי כל נושא ,הנשאלים התבקשו לדרג
 

 כל עשרת הנושאים ללא יוצא מן הכלל קיבלו ציון "חשוב מאוד" ע"י רוב הנשאלים.
 

חושבים שקידום נושא  61.8%)מכלל הנשאלים בחרו כלל לא לקדם את נושא בניית מחירון הדברה מומלץ  8.1%
 זה חשוב מאוד(

 

 חלק שני:
 

בחלק זה התבקשו הנשאלים לדרג את שני הנושאים החשובים ביותר מבין עשרת הנושאים שהוצגו בחלק 
 הראשון.

 

 על פי סדר החשיבות:שנבחרו להלן הנושאים 
 

 23.3%ייצוג האינטרסים של המדבירים בניסוח תקנות החוק החדש  .1
 19.2% תכשירי הדברה בניגוד לחוק ובמדבירים עבריינים טיפול במכירת .2
 13.4%ארגון ימי העשרה לימודיים  .3
 11%בניית מחירון הדברה מומלץ  .4
 9.3%עריכת טפסים אחידים: יומני ביצוע, מדבקות אזהרה...  .5
  8.7%מיתוג חברי ארגון המדבירים כמקצועיים, אמינים ובעלי יתרון על מדבירים שאינם חברי ארגון  .6
 4.7%בניית תכנית לימודי המשך לבעלי רישיונות הדברה  .7
 2.9%ארגון הכשרות: עזרה ראשונה, עבודה בגובה והכשרות נוספות  .8
 0.5%מניעת אפליה והסרת קריטריונים בלתי הגיוניים במכרזי רשויות מקומיות  .9

 3.5%בניית נוהל עבודה רשמי   .10
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1zHEDGf--nJ2nDuiv-3Jq8ce6CyZlcCO2RmSp45ZlrZo/viewform?edit_requested=true
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 :חלק שלישי
 

 לדעתם הארגון צריך להציב רף כניסה/יציאה מהארגון. המדבירים נשאלו האם
 ( השיבו בחיוב לשאלה זו.54.3%רוב המשיבים )

 

 
 

 בהם בחרו המשיבים לקביעת רף הם: התחומים
 

 (74.5%מקצועיים ) •

 (57.1%אתיים ) •

 (15.3%מסחריים ) •
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 חלק רביעי:
 

 המדבירים נשאלו אילו הטבות היו מעוניינים לקבל כחברי ארגון:
 

 להלן ההטבות שנבחרו:
 

 63.6% ציוד וחומרים •

 50.9% יטוחב •

 21.4%דלק  •

 16.2%ביגוד  •
 

 :חלק חמישי
 

 .2018המדבירים התבקשו למנות מטרות נוספות אשר לדעתם על הארגון לפעול לקידומן בשנת 
 

 להלן המטרות שצוינו:
 

 .הגבלת מכסת המדבירים שנכנסת לשוק מדי שנה ומספר הקורסים •

 .מדבירים קטניםייצוג  •

 .ייצוג תקשורתי •

 .פרסום דוחות מקצועיים •

 .ימי גיבוש •

 .הגדלת מגוון התכשירים להדברה פשפש המיטה •

 .הכשרת מדבירים חדשים •

 .המלצות ותו תקן לחומרים שוניםקביעת  •

 .פיננסים. ניהול חשבונאי. הגדלת יעדים בעסק. ניהול יומן וזמן נכון -הרצאות בנושא  •

 .הלימודים וההכשרות המעשיות במכללות ההדברההעלאת רמת  •

 .הגבלת מדביר דירות לפתוח עסק הדברה בשנתיים הראשונות •

 .שת"פ עם ארגונים אחרים להכיר ברכב כהוצאה מלאה של העסק •

 .השלמת הכשרות לבעלי היתר חלקי למדבירי חרקים/מכרסמים •

 .פעילות להגבלת מכירת מוצרי הדברה לקהל הרחב •

 .חברי הארגוןהגדלת מספר  •

 . לפעול לכך שהמשרד להגנת הסביבה ורישוי עסקים יסונכרנו ביניהם ויבינו שחברת הדברה צריכה רישיון עסק •

 .פרסום עסקי חברי הארגון באמצעות אתר ארגון המדבירים על פי אזור גיאוגרפי •

 .הקמת קורס שיווק למדבירים •

 .התארגנות המדבירים השכירים בארגון עובדיםסיוע ב •

  .יכת סיורים מקצועיים בשיתוף המשרד להגנת הסביבהער •

 .יצירת שיתופי פעולה בין משרד החקלאות ואיכות הסביבה •

 .יצירת מנגנון איסוף חומרי הדברה פגי תוקף ע"י רשתות השיווק הגדולות לחומרי הדברה והיצרנים •

תדמית המדביר את על מנת לשפר  יצירת רף ומבחנים מקצועיים ואישיים לקבלה ואחזקת רישיון מדביר •
 .בעיני הציבור

 . CEPA ל ארגוןההצטרפות  •
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 חלק שישי:
 

 בחלק זה התבקשו המדבירים לציין את הערותיהם, רעיונותיהם, תלונותיהם, לתת הצעות לייעול.
 להלן עיקרי הדברים:

 

 .דמי חבר צריכים להיות פרופורציונליים למחזור/ גודל העסק •

נא לבדוק היטב את ההבדל בין המחירים  -טעות, אבל במידה ואכן תעבדו על מחירון מומלץ לעניות דעתי זו  •
 .יש שוני ענק עם סיבות ברורות מאוד .למרכז לצפון

 .ייצוג מדבירים חדשים •

 .על פי אזור גאוגרפי WhatsAppקבוצות  •

 .רישיון של הארגון עם תמונה •

ש אשר קיבל את רישיונו יהיה מחויב להיות שכיר מדביר חד -לטובת הענף והמקצוע של כלל המדבירים  •
 .בחברת הדברה מוכרת לפחות שנה אחת.

 .לבצע יותר ימי עיון, גם כדי לגבש בין המדבירים וגם כדי שכלל המדבירים יעבדו בקו אחיד •

 .לבוש אחיד ובולט לכלל המדבירים •

 .שדרגו את האתר •

 .ם דואגים לעתיד של כולנוגאה בכם, כל הכבוד! ריח השינוי באוויר תודה לכם שאת •

 .יםשנתי דמי חברותהורדת עלות  •

 .צמצום הוצאות שוטפת של הארגון •

 .שיצא כל שנה בעדכון חדשעם פרטי כל המדבירים ספר עריכת  •

 .לעשות סניף לארגון במוסמוס שישרת הצפון והעמקים •

 .המלצות ויתרונות של חומרי הדברה •

 יש להקים סוף סוף בית ספר מטעם מדינת ישראל ללימודי הדברה מיקצועי אם עזרים והדברה לא רק תאוריה •

המשרד להגנת הסביבה צריך לפרסם בכל  ת לגמרי.יפני כניסה מוטעת דירה ריקה להגישה למנוע הדבר •
לעשות הדברה מלץ מאוד . צריך ומו4פני קבלת טופס לחייב הדברה למקום וגם אצל קבלנים ואם אפשר 

ואש שפוך חומרי הדברה לא יעילים בניסיון נה דבר אשר ימנע מהדירים החדשים לפני כניסלבית חדש ל
ו בדירתם הישנה או במחסן עכבישים ועוד מזיקים נוספים שהילהיפטר ממזיקים כמו זנב זיף, תיקן גרמני, 

נור שקנו או מכונת הכביסה הישנה או שקיבלו במתנה עם הת היכן שאחסנו את הדברים והביאו לביתם החדש
מי שעושה הדברה בבית חדש  .ים וחיכתה שיעברו לדירה חדשהישקיבלו מהוריהם אחרי שישבה בחוץ שנת

בביתו חומרים שבסופו של דבר אח"כ ך ושפ. אין לו צורך לתפתחות מזיקים ובכך זוכה לאיכות חייםמונע ה
 את הסביבה. , גם מרעילים את בני ביתו וגם מזהמיםלא יעילים

 .ביטוח רפואי משלים ומקצועי ייחודי קולקטיבי למחלות מקצוע ותאונות עבודה אופייניים  •

הניסיון לקשר בין חברות בארגון למקצועיות עלול לעמוד לרועץ. לארגון כרגע אין יכולת למדוד אף במעט את  •
 ות" תמורת המלצה פומביתמקצועיות המדביר ודומה הדבר למוסף "המקצוענים" ושכאלה שגובה "דמי חבר

תמיד הלקוח יכוון הרי ש קביעת מחירון )גם אם הוא בסיסי( תפגע אנושות במדבירים ברמת שירות גבוהה. •
 .למחירון

 .ארגון משלחות של מדבירים לכנסים מקצועיים לחו"ל •
 
השנתית וועד ארגון המדבירים לומד בימים אלה את תוצאות הסקר וישתמש בו לבניית תכנית העבודה  

 והתאמתה לצרכים שבאים מהמדבירים בשטח.
 

 .לכל המדבירים שהקדישו מזמנם למילוי הסקר מקרב לב ארגון המדבירים מודה


